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De bekendmaking ervan deed nogal wat stof opwaaien: het 
thema van de Boekenweek 2019, die op zaterdag 23 maart 
begint en duurt tot en met zondag 31 maart, is ‘De moeder de 
vrouw’, naar het gedicht van Martinus Nijhoff. De CPNB haast-
te zich om aan te geven dat het geenszins de bedoeling was 
om het beeld van moeder de vrouw aan het aanrecht te belich-
ten; via de literatuur licht werpen op het moederschap en het 
vrouw-zijn, daar gaat het om. Het thema als ode, dus! 

Jan Siebelink schreef het Boe-
kenweekgeschenk 2019 en Murat 
Isik tekende voor het Boeken-
weekessay. 
De protagonist van Jas van belof-
te van Jan Siebelink is Arthur. Als 
deze met hoge snelheid per ambu-
lance naar het ziekenhuis wordt 
gebracht, is hij er zeker van dat hij 
bezig is het leven te verlaten. Al 
bijna vanaf de andere zijde over-

ziet hij wat hij achterlaat, en vraagt zich af of het genoeg is. 
Tijdens de Boekenweek krijgt u het Boekenweekgeschenk 
cadeau van uw boekhandel bij besteding van ten minste  
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken.  
In Mijn moeders strijd beschrijft Murat Isik de onvermoede 
emancipatiestrijd van zijn moeder Aynur, van haar geboorte-
dorp Baltaş tot haar jaren in de Bijlmer, waar ze nog altijd 
woont en werkt. Mijn moeders strijd is een ontroerend portret 
van Murats inspirator en grote voorbeeld. Het essay is te koop 
voor € 3,75. 
NS is sinds jaar en dag sponsor van de Boekenweek. Op zon-
dag 31 maart, de tweede zondag van de Boekenweek, kan er 
dan ook weer gratis gereisd worden met de trein op vertoon 
van het Boekenweekgeschenk. 
Het thema: De moeder de vrouw. De Boekenweek viert het 
boek, en deze editie dus boeken over moederschap en vrouw-
zijn in het bijzonder. Iedereen heeft een moeder, die hartver-
warmend en zorgzaam kan zijn, maar ook streng, of afwezig. 
Fictie en non-fictie brachten vele markante moeders voort: via 
dochters en - met name - zonen die schrijven over hun moe-
der, moeders die schrijven over het moederschap. Neem Adri-

aan van Dis, Arnon Grunberg,Tosca Niterink, Hugo Borst, 
Tommy Wieringa, Cornald Maas, Daphne Deckers en Re-
nate Dorrestein, om er maar een paar te noemen.  
Er zijn ook de nodige gelegenheidsuitgaven: Moedertjelief: 
Russische moederverhalen, Wij zijn de menigte die moeder 
heet: Gedichten over moederschap (samengesteld door Ester 
Naomi Perquin), Ik, moeder: Verhalen (samenstelling Anne-
marie de Gee & Eva Kelder) en Het is je moeder: De mooiste 
verhalen over moeders (Isa Hoes). 
En we hebben natuurlijk een winkel vol met nieuwe boeken die 
dan wellicht helemaal niets te maken hebben met het Boeken-
weekthema, maar het lezen meer dan waard zijn! 
 

 

 

Blankevoorts Boekenweek 2019 

Op donderdag 28 maart spreekt Femke Knoop over Hirsch & 
Cie. Onlangs verscheen van haar hand een boek over het 
Amsterdamse modehuis: Hirsch & Cie Amsterdam (1882-
1996): Haute Couture op het Leidseplein. 
Femke Knoop (1984) is historicus. Zij studeerde geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft haar eigen bedrijf: 
Haute Histoire, geschiedenisprojecten op maat. 
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Entree: € 5,00. 

S.v.p. aanmelden via boekhandelblankevoort@planet.nl of 020 
6455694. 

  
 

Afsluiting van de Boekenweek   

zaterdag 30 maart van 16:00 tot 18:00 uur 

 Borrelen bij Blankevoort. 

 
We doen dat samen met het team van SHLFIE (een shlfie is 

een soort selfie, maar dan in de vorm van een boekenplankje. 
Denk aan: “Toon mij je boekenkast en ik zeg je wie je bent”).  

Het thema: ‘Lezen met andermans ogen’. 
Welke boeken hebben jouw blik verruimd? Door welke boeken 
heb jij een andere, nieuwe wereld ontdekt? Je kunt het laten 
weten door een SHLFIE te maken met jouw blikverruimende 

boeken. Je kunt er negen op een SHLFIE zetten.  
Wij zorgen dan dat er zaterdag een badge voor je klaarligt met 

de covers van deze boeken. Dat levert gegarandeerd leuke 
gesprekken en verrassende ontmoetingen op.  

 
Ga naar  

https://shlfie.nl/blankevoortborrel/ 
 creëer een account en maak je eigen 

SHLFIE. 
 

Kom je op de borrel? Meld het ons via  
boekhandelblankevoort@planet.nl  

 

 


